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1. ERITINGIMUSTE KOOSTAMISE ALUS 

1.1. Eritingimuste objekt ja koostamise põhjus 

Muinsuskaitse eritingimused on koostatud Tõrva linnavalitsuse tellimusel Tõrva linna keskväljaku ja 

selle ümbruse ning Veskijärve puhkeala kohta. Töö on koostatud seoses Tõrva linnavolikogu 19. mai 

2015 otsustega nr 12 ja 13 algatatud Tõrva linna keskväljaku ja lähiala detailplaneeringu ning 

Veskijärve puhkeala detailplaneeringu koostamisega. Nimetatud planeeringualad asuvad suures osas 

Tõrva kesklinnas asuvate kultuurimälestiste ühises kaitsevööndis. Planeeringualadel asuvad ka 

kultuurimälestiseks tunnistatud hooned ning Vabadussõjas ja II maailmasõjas hukkunute ühishaud. 

Tõrva linna keskväljaku ja lähiala detailplaneeringu koostamise eesmärk on välja selgitada võimalused 

Tõrva linna keskväljaku terviklikuks kujundamiseks lahendades liikluskorralduse ja parkimise, 

kommunikatsioonide paigutuse, haljastuse ja heakorra ning seostada see ühtseks tervikuks 

keskväljakuga piirneva puhkepargi ja Veskijärve alaga. 

Veskijärve puhkeala detailplaneeringu eesmärk on välja selgitada võimalused Veskijärve ala ja selle 

lähiümbruse arendamiseks mitmeotstarbeliseks ja ligitõmbavaks avalikuks ruumiks, Veskijärve 

ehituskeeluvööndi vähendamine ning paadilaenutuse ja suvise kohvikupaviljoni rajamine. 

Detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimuste eesmärk on tagada, et planeeritaval maa-alal 

kavandatavad muudatused ei mõjutaks oluliselt muinsuskaitseala või kinnismälestise säilimist ega 

vaadeldavust, sealhulgas kaugvaadete säilimist ja silueti nähtavust ning kultuuriväärtuslike 

struktuurielementide säilimist ruumilises kontekstis (kultuuriministri 01.07.2015 määrus nr 4 

Üldplaneeringu ja detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimuste kord). Käesolevas töös hinnatakse 

algatatud detailplaneeringutega kavandatavat  tegevust kultuurimälestiste kaitserežiimist lähtuvalt.   

 

  
Skeem 1. Planeeritavate alade asukoha skeem põhikaardil. Planeeringualad on tähistatud punase piiriga. 

Allikas: Maa-ameti kaardirakendus http://xgis.maaamet.ee. 
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1.2. Kaitsestaatus 

Kultuuriministri 12.08.1999 määrusega nr 16 on määratud arhitektuurimälestisteks järgnevad 

planeeringualal asuvad hooned: 

• Tõrva kõrts (ehitismälestise reg nr 23302), 

• Kauplus-elamu Tõrvas Valga tn 3 (23304), 

• Elamu Tõrvas Veski tn 2 (23308), 

• Elamu Tõrvas Veski tn 4 (23310), 

• Trafoalajaam Tõrvas Veski tn 6 (23312). 

Kultuuriministri 19.03.1997 määrusega nr 6 on ajaloomälestiseks tunnistatud Vabadussõjas ja II 

maailmasõjas hukkunute ühishaud (4500). Kultuuriministri 21.06.2006 käskkirjaga nr 208 on 

kehtestatud ühine kultuurimälestiste kaitsevöönd Tõrva kesklinnas asuvatele arhitektuuri- ja 

ajaloomälestistele (vt skeem 2). Lisaks planeeringualal asuvatele mälestistele kuuluvad 

kaitsevööndisse ning planeeringuala lähiümbrusesse veel järgnevad arhitektuurimälestised:  

• Elamu Tõrvas Kevade tn 2 (23297), 

• Haigla Tõrvas Tartu tn 1 (23298), 

• Kauplus-elamu Tõrvas Tartu tn 2 (23299), 

• Apteek-elamu Tõrvas Tartu tn 4 (23300), 

• Kauplus-elamu Tõrvas Tartu tn 6 (23301), 

• Kauplus-elamu Tõrvas Valga tn 2 (23003), 

• Kauplus-elamu Tõrvas Valga tn 3 (23304), 

• Kauplus-elamu Tõrvas Valga tn 4 (23305), 

• Tõrva kino (23306), 

• Elamu Tõrvas Veski tn 1 (23307), 

• Elamu Tõrvas Veski tn 3 (23309), 

• Elamu Tõrvas Veski tn 5 (23311), 

• Tõrva vesiveski (23313). 

Mälestised on ära näidatud järgneval väljavõttel Maa-ameti kaardiserverist. 
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Skeem 2. Tõrva kesklinna kultuurimälestiste kaitsevöönd (sinise püstviirutusega ala) ja kaitsealused üksikobjektid 

(planeeringualal asuvad on tähistatud punase täpiga). Allikas: Maa-ameti kultuurimälestiste kaardirakendus 

http://xgis.maaamet.ee. 

 

Veskijärve puhkeala detailplaneeringuala asub suuremas osas looduskaitsealusel Tõrva linna 

puhkepargi alal (Keskkonnaregistri kood KLO1200131 ja PLO1000817), Õhne jõe hoiualal 

(KLO2000104) ning Palakmäe loodusala (Natura 2000 ala, kood EE0080413) (vt skeem 3). Pargi kaitset 

ja kasutamist reguleerib Vabariigi Valitsuse 3.03.2006. a määrus nr 64 Kaitsealuste parkide, 

arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri. 
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Skeem 3. Looduskaitsealused objektid ortofotol. Allikas: Maa-ameti looduskaitse kaardirakendus, 

http://xgis.maaamet.ee. 

 

1.3. Töös kasutatud varem koostatud raamatud, planeeringud, eritingimused 

ja projektid 

Antud piirkonna kohta on (mh Muinsuskaitseameti registri andmetel) koostatud järgmised tööd: 

• ERA.5025.2.5214. Lindmaa-Pihlak, S. DIA süsteemi arhitektuuribüroo. 1998. Tõrva kesklinna 

arhitektuuriajaloolised eritingimused; 

• Siilivask, M. 2010. Tõrva vesiveski (mälestise reg nr 23313) muinsuskaitse eritingimused hoone 

remondi- ja restaureerimistöödeks; 

• Ross, H. (koost.). 2009. Helme-Tõrva ajaloost; 

• Villemson, H-J. 2008. Seni avaldamata Tõrva pilte; 

• Kabrits, E. (koost.). 2006. Tõrva vanadel fotodel; 

• Tõrva linna keskväljaku ja pargi detailplaneering. Koostatud 2006. a OÜ GPP; 

• Tõrva keskväljaku ja linnaruumi arhitektuurivõistluse võidutöö “Mulgi kuurort”. Autorid: M. 

Rass, O. Alver, A. Järving ja I. Klammer. 
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• Tõrva Veski tn 4 (reg nr 23310). Muinsuskaitse eritingimused hoone remondi- ja 

restaureerimistöödeks. Töö nr T-1-15. Maverick Investments OÜ, 2015. 

• Tõrva Veski tn 4 (reg nr 23310). Hoone restaureerimine toitlustusasutuseks. Arhitektuurne 

põhiprojekt. Töö nr T-10-15. Maverick Investments OÜ, 2015. 

• Tõrva linnas Veski tn 5. Muinsuskaitse eritingimused hoone restaureerimiseks. OÜ K&M 

Projektbüroo, 2015. 

• Tõrva linnas Veski tn 5 asuva hoone restaureerimise põhiprojekt. Köide I - Arhitektuurne osa 

ja konstruktsioonid. OÜ K&M Projektbüroo, 2015. 
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2. Ruumiline kujunemine ja analüüs 

2.1. Planeeringuala piirkonna ajalooline kujunemine 

Tõrva linn paikneb Õhne jõe keskjooksul (suudmest 38. kuni 34. kilomeetril) mõlemal pool jõge kergelt 

lainja pinnamoega lavajal alal, mida liigestavad Õhne lammorgu vasakult suubuvad Pokardi ehk Tikste 

ja Keisripalu ehk Keisri kõrvalorg. Maastikku ilmestavad lõunas Õhne vasakul kaldal paiknev metsane 

seljak (Tõrva Tantsumägi) ning kaks järve – Valga maantee ääres Riiska ja linna põhjapiiril Vanamõisa 

järv.1 

Tõrva linn asub kunagise Patküla (saksa k Overlack) mõisa maadel. Patküla mõisa kohta on varasemad 

teated 1517. ja 1533. aastast. Mõis kuulus 16. sajandi esimesel poolel Overlackerite perekonnale ja 

läks hiljem Patkullide valdusse. 18. sajandil läks mõis sugulussidemete kaudu edasi von Müllerite, 

seejärel Freytag von Loringhovenite perekonnale. 1818-48. a. oli mõisa omanikuks Reinhold Otto von 

Freytag-Loringhoven. Viimase pärijad müüsid mõisa 1861. aastal Dr. jur. Georg Philipp von Strykile, 

kelle nimele mõisavaldus kinnistati 1863. aastal. Samal ajal on alanud mõisamaade kruntimine 

ehituskruntideks.2 

Tõrva kõrts oli vanima, 1729. a pärineva kirikuraamatu järgi juba 1729. a olemas, ent pole teada, kas 

see oli esimene või juba mitmes. Praegune kõrtsihoone ehitati 1890. a hilissügisel maha põlenud 

puidust kõrtsihoone asemele. 1763. a oli kõrtsi ümber tekkinud Patküla mõisa käsitööliste küla. Tõrva 

hoogsama arengu alguseks oletatakse 1870. aastat. Juba 1908. a nimetati Tõrvat alevikuks, kuigi 

aleviõigused sai alles märtsis 1920. a ning linnaõigused juulis 1926. a. Oma vapi ja lipu sai linn 1937. a. 

Õhne jõe parema kalda veskimaadest oli 1865. a juba 10 ehituskrunti eraldatud ja neljale hooned 

ehitatud (vt skeem 4). 1903-05.a ehitas Harlad von Stryk Veski tänava majad, plaanil III, V, VI ja VII. 

Hoone number VIII oli juba 1862. a ehitatud kõrtsi sepikoda ja sepa elamu, otsaga tänava poole, mis 

lammutati 1975-80. a paiku.3                                                                                                                                                                        

1908. a ning 1911. a plaanil on näha esimesed Patküla mõisa maadest eraldatud krundid praegusel 

Tõrva kesklinna alal (vt skeemid 5 ja 6). Hoonete asukoht  on nendel plaanidel kajastatud vaid Veski 

tänava ja Õhne jõe ümbruses, mistõttu teiste hoonete olemasolu ja asukohta ei saa nende plaanide 

järgi kinnitada, kuid tõenäoliselt oli enamik krunte juba hoonestatud. Tõrva keskväljaku, tolleagse 

turuplatsi ümbruses on olemas tänaseni säilinud hoonestusest kõrtsihoone, elamud Veski tn 4, Veski 

tn 1 (endine apteek), Veski tn 3, Tõrva vesiveski ning hiljem Tõrva linnavalitsuse hooneks ümber 

ehitatud (1936-37. a) Tõrva vesiveski omaniku poolt suvilaks ehitatud hoone, mida 1908. a alates 

kasutati ka koolimajana. Tänaseks on hävinud keset keskväljakut asunud hoone ning otsaga Veski 

tänava suunas paiknenud hoone, mis oli tõenäoliselt eelpool nimetatud kõrtsi sepikoda ja sepa elamu 

ning 1930. aastate plaanide järgi kino. Valga tänava ääres asus postijaam. 

1930. a ning 1937-38. a linna plaanil (vt skeemid 7 ja 8) on ära märgitud keskväljaku turuplats ning selle 

ümbruses vastu tänavaid asuv perimetraalne hoonestus. Turuplatsi Veskijärve poolses otsas asus kino. 

                                                             

1 http://entsyklopeedia.ee/artikkel/tõrva1 

2 Siilivask, M. 2010. Tõrva vesiveski (mälestise reg nr 23313) muinsuskaitse eritingimused hoone remondi- ja 
restaureerimistöödeks. 

3 Ross, H. (koost.). 2009. Helme-Tõrva ajaloost. 
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Turu tänav (praegune Kevade tänav) on saanud hoonestuse. Turu tänava ning jõe vaheline ala on ära 

märgitud linnapargina. Tõrva oli kujunenud ka olusliseks suvituslinnaks ning 1937.a Vabariigi Valitsuse 

otsusega anti Tõrvale suvituslinna staatus. 

1940. a suveks oli Tõrva linna elanike arv tõusnud ligi 3200-ni. Linnas oli u 440 maja. 1944. a hävines 

sõja tulemusel ligi pool Tõrva linna hoonetest.4 

 

 

Skeem 4. Tõrva vesiveski ja selle maadest eraldatud ehituskrundid 1865. a. plaanil5 

 

 

                                                             

4 ERA 5025.2.5214 

5 EAA 3760.2.3794, plaani koopia H. Rossi raamatust Helme-Tõrva ajaloost 
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Skeem 5. Patküla mõisast eraldatud kruntide plaan 1908. a.6 

 

Skeem 6. Tõrva linna plaan 1911. a.7 

 

                                                             

6 EAA 3724.1.1171, plaani koopia H. Rossi raamatust Helme-Tõrva ajaloost 
7 LVVA 6828.4.589 leht 1 
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Skeem 7. Tõrva linna plaan 1930. a.8 

 
 

 
 

Skeem 8. Tõrva linna plaan 1937-38. a.9 

                                                             

8 Plaani koopia H. Rossi raamatust Helme-Tõrva ajaloost 
9 ERA 31.4.1654 leht 293 
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2.2. Hoonestuse, teede- ja tänavavõrgu, krundistruktuuri ja 

maastikuelementide analüüs ning hinnang maa-alal säilinud 

kultuuriväärtuslikele objektidele    

2.2.1. Teede- ja tänavavõrk 

Linna vanimad teed ja tänavad on Valga, Viljandi ja Tartu maantee ning Veski, Jõe ja Kevade (endine 

Turu) tänav, mis kohtuvad kõrtsimaja juures. Vanemaks teeks võib lugeda ka Metsa tänavat, mis on 

arvatavasti välja kujunenud endisest metsateest.10 Kõrtsi taga asus algselt turuplats, mida bussiliikluse 

arenedes hakati kasutama bussijaamana ning rajati ka bussijaama teenindushooneid. Viimatine 

eraldiseisev bussijaama hoone  lammutati 1998. a seoses keskväljakul toimunud kontsertetenduse 

korraldamisega ning bussijaamale eraldati ruum kõrtsihoones. 

Käsitletava ala tänavavõrk on võrreldes 20. saj alguse plaanidega säilinud suhteliselt muutumatuna. 

Mõningaid muutusi võib välja lugeda keskväljakust lõuna poole jäävas praeguse Nooruse pargi alal, 

kuna park on rajatud alles sõjajärgsel perioodil. 1908. ning 1911. a plaani järgi on alates Veski tänavast 

kuni praeguse raekoja hooneni viinud tee, mida praeguseks ei ole. Praegusel pargialal, Aia ja Veski 

tänava nurgal, asus ka kino „Vivo“, mis piiritles Aia tänava. 1947. a hoone lammutati11. Avatud väljak 

ulatus kõrtsihoonest kuni raekojani. Ülevaate 1930ndate tänavavõrgust ning hoonestuse paiknemisest 

annab 1935. a lennufoto. 1937. a fotolt on näha, et väljak oli pikuti võrreldes praegusega mõnevõrra 

kitsam tulenevalt Veski tänava poolsest rohkemast hoonestusest. 

Kuna linna ajalooline tänavavõrk on läbi linna ajaloo peaaegu muutumatuna säilinud, tuleb see 

kindlasti ja edaspidi samasugusena säilitada. Kaaluda võib keskväljaku laiendamist Nooruse pargi alale 

sarnaselt 20. saj esimesele poolele. 

 
Foto 1. Aia tänav Veski tänava suunas (tõenäoliselt 1930. aastatel)12. Vasakul kino, keskel trafoalajaam, paremal 

turuplats. 

Foto 2. Vaade avatud keskväljakule raekoja tornist 1937. a.13 

                                                             

10 ERA 5025.2.5214 

11 Villemson, H-J. Seni avaldamata Tõrva pilte 

12 Villemson, H-J. Seni avaldamata Tõrva pilte 

13 EAA.2111.1.15459.11 



1563ET1 Muinsuskaitse eritingimused Tõrva linna keskväljaku ja lähiala detailplaneeringu ning 
Veskijärve puhkeala detailplaneeringu koostamiseks 

 

16 Artes Terrae 

 

 
Foto 3. Lennufoto tõrvast 1935. a – kõrtsi ja raekoja vaheline väljak tähistatud kollaste joontega, lisatud 

tänavanimed.14 

 

  
Fotod 4 ja 5. Tõrva bussijaama hooned 1965. a15 ja 1998. a (fotol vasakul).16 

 

2.2.2. Hoonestus ja krundistruktuur 

Vanemad veskimaadest eraldatud jõeäärsed krundid olid maastikust ja teedest tulenevalt erineva kuju 

ja suurusega. Uuemad, keskväljakust ida poole jäävad krundid olid korrapärased ristkülikud. Vanadel 

20. saj esimesest kolmandikust pärinevatel plaanidel on näha, et kvartalites jookseb kvartali keskel 

kinnistute omavaheline piir, kinnistud on ristküliku lühema küljega omavahel naabriteks. Valga mnt – 

Metsa tn – Aia tn – Kevade tn vahelises kvartalis on krundistruktuuri nõukogude ajal rikutud kvartali 

keskele ehitatud tuletõrjedepooga ning kvartali struktuur on muudetud kaootiliseks. Veidi paremini on 

säilinud Aia tänava äärde jäävad krundid. Keskväljaku avatud osa on algselt olnud väiksem, kuna Veski 

tn 2 ja 4 krundil asusid väljaku poolses küljes ka abihooned ja hoovid. 

                                                             

14 ERA 5025.2.5214 

15 http://jalutuskaikajas.blogspot.com.ee/2014/04/bussiootepaviljonid.html 

16 ERA 5025.2.5214 

Tartu mnt 
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Hooned on kruntidele paigutatud enamasti selliselt, et peahoone paigutati tänavajoonele ning 

kõrvalhoone asus hoovil enamasti peahoonega (elamuga) paralleelselt. Tõrvale on omased suhteliselt 

suured krundid vähese täisehitusega.17 

 
Skeem 9. Väljavõte Tõrva linna plaanist 1931-32. a.18 Avatud väljak kõrtsist (1) kuni raekojani (2) on tähistatud 
kollaste joontega.  

 

  
Skeem 10. Väljavõte Tõrva linna piiride plaanist 1938. a.19 

Skeem 11. Väljavõte Tõrva linna krundipiiride plaanist 2015. a.20 

                                                             

17 ERA 5025.2.5214 

18 ERA 5025.2.5214 
19 ERA.T-6.3.1786 leht 1 

20 http://xgis.maaamet.ee/ 

1 
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Keskväljaku hoonestusest on silmapaistvaim 1890. a ehitatud historitsistlikus stiilis Tõrva kõrts 

(mälestise registri number 23302), mis asub Valga, Viljandi ja Tartu maantee ning Veski, Jõe ja Kevade 

(endine Turu) tänava ristumiskohas ning mille ümber tekkis Tõrva linna keskus. See on ühekorruseline 

pikk poolkelpkatusega dekoratiivselt laotud maakividest kõrtsihoone, mille ukse- ja aknaavade 

raamistuses on kasutatud punaseid, osaliselt fassaadi seinapinnast eenduvaid savitelliseid. Algselt 

paiknes hoone keskosas kõrtsi ja öömaja korpus ning otstes tallid, kuid hoone sisemist ruumilahendust 

on aastakümnete jooksul vastavalt vajadusele korduvalt muudetud. Kõrtsihoone eksterjöör 

restaureeriti 1990. a lõpus. Hoone on kasutusel äri- ja ühiskondliku hoonena.21  

 
Foto 6. Vaade kõrtsile ja Valga tn 3 hoonele Valga tänavalt u 1930. a.22 

Foto 7. Vaade kõrtsile Valga tänavalt 2015. a. Pilt Karl Hansson 2015. 

 

Veski tänaval on planeeringualal säilinud kolm ajaloolist kaitsealust hoonet. Koos Veski tänava 

vastaspoolel asuvate 19. saj lõpust säilinud elamutega moodustavad need tervikliku linna algusaegse 

ansambli. Hooned tuleb säilitada ja restaureerida hoonete ehitamise aegsele ajastule omases stiilis. 

Elamu Veski tn 2 (23308) on ehitatud osaliselt 1880. aastatel, hiljem on hoonet juurdeehitusega 

pikendatud ja ümber ehitatud. See on pikk ühekorruseline krohvitud maakividest sokli ja viilkatusega 

ristpalkhoone, mis paikneb endise turuplatsi, praeguse keskväljaku servas. Tänu mitmetele 

ümberehitustele on avad ning avatäited fassaadidel eri suuruse ja kujuga. Nii esi- kui tagafassaadi 

keskosas paikneb varikatusega sissepääs. Veski tänava poolse tahveluksega sissepääsu kohal oleva 

varikatuse äärt kaunistab metallpits. Veel on sissepääs ka hoone edelapoolses otsaseinas ning varem 

on sissepääs paiknenud ka hoonega Valga tänava äärses otsaseinas liituva väiksemahulise 

juurdeehituse Veski tänava poolsel küljel, kuid viimane on suletud ja uksepiirde ulatuses 

voodrilaudadega üle löödud. Iseloomulikeks detailideks on katuse kanneleeritud sarikaotsad ning 

otsafassaadide kahe erineva kujundusega viiluväljad.23 

 

                                                             

21 http://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=23302 

22 Kabrits, E. (koost.). Tõrva vanadel fotodel 

23 http://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=23308 
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Foto 8. Vaade Valga tänavalt Veski tänava algusele 1904. a, vasakul Veski tn 2 otsasein, millel veel puudub 

juurdeehitus. Keskel samuti muinsuskaitsealune Veski tn 1 elamu, millel veel puudub Veski tn poolne 

juurdeehitus.24 

Foto 9. Vaade Valga tänavalt Veski tn 2 otsaseinale 2015. a. Pilt Karl Hansson 2015. 

 

    
Fotod 10 ja 11. Vaade Veski tn 2 hoonele Veski tn poolt ja keskväljaku poolt 2015. a. Pilt Karl Hansson 2015. 
 

Veski tn 2 kõrval asuv elamu Veski tn 4 (23310) on ehitatud ligikaudu samaaegselt Veski tn 2 elamuga. 

See on ühekorruseline madala sokli ja poolkelpkatusega ristpalkhoone, mis paikneb Tõrvale 

iseloomulikult tänava ääres krundi perimeetril, endise turuplatsi servas. Hoone fassaadil on muudetud 

aknaavade suurust ja paigutust ning ümberehituste käigus on hävinud enamus fassaadi 

originaaldetaile. Hoone tänavapoolset fassaadi ilmestavad sümmeetriliselt paiknevad ukseavad. 

Fassaadi piirdelauad ja voodrilaudade ühenduskohad on kujundatud lihtsavormiliste liseenidena. 

Hoone restaureerimiseks on käesoleval aastal koostatud muinsuskaitse eritingimused ning projekt. 

                                                             

24 Kabrits, E. (koost.). Tõrva vanadel fotodel 
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Fotod 12 ja 13. Vaade Veski tn 4 hoonele Veski tänava poolt ja keskväljaku poolt 2015. a. Pilt Karl Hansson 2015. 

 

Veski tänava ääres praeguse keskväljaku edelanurgas asub 1920. aastatel ehitatud trafoalajaam Veski 

tn 6 (23312). See on kahekorruseline tornilaadne madala kelpkatusega krohvitud tellistest 

trafoalajaama hoone, mille eklektilise arhitektuurikeelega fassaadidel domineerivad massiivsed 

krohvipinnal markeeritud tumedamad nurgakvaadrid ning teise korruse seinapinda liigendavad 

heledad pilastrid. Hoone katusel on tuulutuskorstnad, räästa all karniis ning esimese ja teise korruse 

vahel vahekarniis. Esimese korruse seinapinnas paiknevad tänava tasandil mitmed ühe- ja kahepoolega 

ukseavad.25 

          
Fotod 14 ja 15. Vaade alajaamahoonele 1927.a26 ja 2015. a (pilt Karl Hansson 2015). 

 

Veski tn vastaspoolel, planeeringualast väljaspool, kuid ühises kaitsevööndis, asuvad kaitsealused 

hooned elamud Veski tn 1 (23307), Veski tn 3 (23309) ja Veski tn 5 (23311), mis on sarnaselt 

planeeringualal asuvate Veski tänava elamutega ehitatud 19. saj lõpukümnenditel. Sarnased on 

                                                             

25 http://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=23312 

26 EAA 2111.1.15458.1 



Muinsuskaitse eritingimused Tõrva linna keskväljaku ja lähiala detailplaneeringu ning 
Veskijärve puhkeala detailplaneeringu koostamiseks 

1563ET1 

 

Artes Terrae 21 
 

hooned ka oma ehitusstiililt. Veski tn 1 asub ühekorruseline väljaehitatud katusekorruse ja 

poolkelpkatusega ristpalkhoone, millega liitub tänava pool madalam, esimesest hilisem, viilkatusega 

hoonemaht. Poolkelpkatusega vanem osa paikneb tänavaga paralleelselt krundi sisemuses jõe suunas 

langeval kallakul, mistõttu on hoone all kõrge krohvitud maakividest soklikorrus, millel on eraldi 

segmentkaare ja laia ukseavaga sissepääs. Vanema hooneosa planeering ja aknaavade paigutus on 

sümmeetriline. Veski tänava poolne hilisem hoonemaht liitub jõepoolse varasema hoonemahuga 

asümmeetriliselt Valga tänava poolsel nurgal. Tänavapoolse hoonemahu aknaavad ja avatäited 

erinevad jõepoolsest nii suuruse kui kuju poolest. Sissepääs paikneb L-tähe kujulise hoone sisenurgas. 

Jõepoolsel küljel on hoonel pisem väljaehitis.27 

Veski tn 3 asub ühekorruseline madala sokli ja poolkelpkatusega ristpalkhoone, mis paikneb asulale 

iseloomulikult tänava ääres krundi perimeetril. Ümberehituste käigus on hävinud fassaadi 

originaaldetailid, kuid säilinud on aknaavade sümmeetriline paigutus ning hoone üldilme.28 

   
Foto 16. Veski tn 1 (vasakul) Valga tn suunast 2015. a. Paremal Viljandi mnt 2 uusehitis. Pilt Karl Hansson 2015. 

Foto 17. Veski tn 3 fassaad 2015. a. Pilt Karl Hansson 2015. 

 

Veski tn 5 on ühekorruseline madala sokli ja viilkatusega ristpalkhoone, mis paikneb asulale 

iseloomulikult tänava ääres krundi perimeetril. Lihtsa rõhtlaudisega kaetud fassaadide tänavapoolseid 

nurki kaunistab vertikaalset kivikvaaderdust imiteeriv puidust nurgakett. Hoone otsafassaadide 

viiluvälju tõstab omakorda esile dekoratiivne püstlaudis. Hoone restaureerimiseks on käesoleval aastal 

koostatud muinsuskaitse eritingimused ning projekt. 

 
Foto 18. Veski tn 5 fassaad 2015. a. Hoone on kasutusel politseijaoskonnana. Pilt Karl Hansson 2015. 

                                                             

27 http://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=23307 

28 http://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=23309 
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Kirjeldatud Veski tänava ajaloolistest elamutest lõuna pool, planeeringualast väljaspool, asub jõepaisul 

Tõrva vesiveski (23313), mis on tõenäoliselt üks Tõrva vanim ehitis ning mille ümber, sarnaselt 

kõrtsiga, hakkas asula tekkima. Hoone ehitusloo kohta puuduvad lähemad andmed. H. Rossi Helme 

kirikuraamatute alusel koostatud Tõrva veski möldrite nimekiri algab möldrite Jüri ja Märdiga kes 

pidasid veskit aastatel 1738-51. Tõenäoliselt on praegune veskihoone koos villatööstuse ja villaveskiga 

ehitatud 1860. aastatel. 1908. aastast pärineb veskihoone ruumijaotuse plaan, millel näeme veskit juba 

tema praegustes mõõtmetes. 20. sajandi algusest kuni 1930. aastateni ei ole veskihoone välisilmes 

toimunud märkimisväärseid muutusi. 1934. aastast pärineval fotol on hoonel ikka veel laastukatus ja 

katuseuuk nelja aknaga hoone tänavaküljel veskikoja kohal. Näib, et 1930. aastatel on hoonet siiski 

mõnevõrra kaasajastatud, arvatavasti sel ajal on paigaldatud tsingitud terasplekist katusekate (1928. a 

Tõrva linna ehitusmäärusest tulenev tuleohutusnõue) ja ehitatud veranda hoone otsaküljele, mida 

näeme 1932. a linnaplaanil. Katuseväljaehituste laiendamise võib tõenäoliselt dateerida juba 

sõjajärgsesse perioodi. Lõpuks, 1960. aastatel on hoone ida- ja lõunaküljele paigaldatud 

silikaattellistest vooder ja asendatud enamik avatäiteid. Vastavalt varem koostatud muinsuskaitse 

eritingimustele tuleb hoone restaureerimisel taotleda hoone algupärase ilme taastamist võimalikult 

autentsena säilinud algupäraste hooneosade ja viimistluskihtide ning 20. sajandi esimesest poolest 

pärinevate fotode alusel.29 

  
Fotod 19 ja 20. Vaade üle Veskijärve veskihoonele 1924. a30 ja 2015. a (pilt Karl Hansson 2015). 

 

Keskväljaku idaküljel asub planeeringualal kaks kaitsealust hoonet – kauplus-elamu Tõrvas Valga tn 3 

(23304) ning elamu Tõrvas Kevade tn 2 (23297). 

Kauplus-elamu Tõrvas Valga tn 3 asub Valga ja Kevade tänava nurgal. See on kahekorruseline 

korrapärase fassaadirütmi ja kõrge katusega kivimaja, mille esimesel korrusel paiknevad äriruumid ja 

teisel korrusel korterid. Kaupluseruumide sissepääs paiknes algselt Valga ja Kevade tänava nurgal. 

Teise korruse korteritesse viiv sissepääs asub hoone Valga tänava poolse fassaadi vasakul küljel. 

Sissepääsu kohal asub trepikoja püstaken.31 Hoonele on 1998. a tehtud lõuna ja idaküljele juurdeehitus 

(kauplus). Juurdeehitus on madalam, ühekorruseline, ning ei domineeri ajaloolise hoone üle. 

Kultuurimälestiste riikliku registri järgi on hoone ehitatud 1920. aastatel või 1930. aastate esimesel 

poolel. Kuid tõenäoliselt on hoone varasem, kuna H. Rossi raamatus on foto 1906. aastast ning E. 

                                                             

29 Siilivask, M. 2010. Tõrva vesiveski (mälestise reg nr 23313) muinsuskaitse eritingimused hoone remondi- ja 
restaureerimistöödeks. 

30 Kabrits, E. (koost.). 2006. Tõrva vanadel fotodel 

31 http://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=23304 
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Kabritsa raamatus foto 1917. aastast, kus Valga tn 3 hoone on juba näha. Valga tn 3 idaküljel, praeguse 

juurdeehituse asukohal, asus postkontor, mis hävis 1944. a. 

  
Fotod 21 ja 22. Vaated Kõrtsi eest Valga tänava suunas 1906. a32 ja 1917. a. 33 Valga tn 3 hoone asub tänava 

paremas servas. Vasakul sõjas hävinud Tartu tänava alguse (praegune purskkaevu asukoht) ja Valga tänava 

alguse majad. 

 

  
Foto 23. Vaade Valga tänavalt postkontorile (vasakul) ning Valga tn 3 hoonele 1917. a.34 

Foto 24. Vaade kõrtsi juurest Valga tn 3 hoonele 2015. a. Paremal pool 1998. a juurdeehitus. Pilt Karl Hansson 
2015. 

 

Elamu Tõrvas Kevade tn 2 on keskväljaku idaküljel olnud hoonete reast ainus sõjajärgselt taastatud 

hoone. See on 1910. või 1920. aastatel ehitatud kahekorruseline väljaehitatud katusekorruse ja kõrge 

viilkatusega krohvitud kivihoone, mille lihtsaid fassaade ilmestavad aknaavade eenduvad 

krohviraamistused ja katusekarniis. L-kujulise plaaniga hoone põhimaht paikneb Kevade tänava ääres, 

millega liitub hoovi suunal samas võtmes tiibhoone.35 

 

 

                                                             

32 Ross, H. (koost.). 2009. Helme-Tõrva ajaloost. 

33 Kabrits, E. (koost.). 2006. Tõrva vanadel fotodel. 

34 Ibid. 

35 http://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=23297 
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Foto 25. Vaade turuplatsile 1937. a.36 Paremal pool Kevade tänavat (endine Turu tn) ääristanud hooned. 

Kevade tn 2 on Kevade ja Aia tänava nurgast teine maja, nurgapealne maja on hävinud. 
 

   
Foto 26. Turuplatsi munakivikatte ehitus u 1930. a.37 Hoonetest vasakul Valga tn 3 ning paremal Kevade tn 2 

kõrval asunud hävinud hoone ning nende vahel otsaga tänava poole samuti hävinud abihoone. 

Foto 27. Kaupluste varemed Kevade tänaval 1944. a.38 
 

 
Foto 28. Kevade tn 2 hoone 2015. a. Pilt Karl Hansson 2015. 

                                                             

36 Kabrits, E. (koost.). 2006. Tõrva vanadel fotodel. 

37 Ibid. 

38 EFA 217.1-8023 
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Planeeringualast põhja pool, Valga tänava vastaspoolel, asub ajalooline kauplus-elamute rida ning 

samuti kaitsealused haigla ja kino. Selle ala hoonestus on aja jooksul, peamiselt 1924. a tulekahju ning 

1941-44. a sõjapurustuste, aga ka majanduslike huvide tõttu, muutunud. 19. saj lõpus ning 20. saj 

alguses oli Valga tänava algus hoonestatud ühe- ja kahekorruseliste ristpalkmajadega, kus asusid 

kaubanduspinnad. 1924. a toimunud põlengust pääses endine Helme Majandusühisuse maja, mille 

asemele ehitati 1938. a Helme Ühispanga ja Helme Majandusühisuse hoone, praegune ehitismälestis 

Kauplus-elamu Tõrvas Valga tn 2 (23303), kusjuures vana hoone veeti hoovi39. Uus Ühispanga hoone 

on kolmekorruseline terrasiitkrohviga kaetud 1930. aastate esindustraditsionalismile omaste 

fassaadidetailide ja funktsionalistliku kompositsiooniga kivihoone. Põhiosas sümmeetrilist 

tänavafassaadi ilmestavad teise- ja kolmanda korruse aknaid ühte liitvad püstraamistused. Fassaadi 

vasakul küljel paikneb geomeetriliselt stiliseeritud portaaliga teise- ja kolmanda korruse sissepääs. 

Projekti autoriks oli Valga maainsener G. Saar.40 

  
Foto 29. Vaade kõrtsi vastas Valga tn ääres asunud hoonetele u 1920.41 Vasakul Helme Majandusühisuse maja, 

mille asemele 1938. a ehitati uus Helme Ühispanga ja Helme Majandusühisuse hoone. Selle kõrval 1924. a 

tulekahjus hävinud H. Kitsile kuulunud kaubandushooned. Paremal Tartu tänava alguses olnud sõjas hävinud 

hooned. 

Foto 30. Helme Ühispanga ja Helme Majandusühisuse hoone 1939. a.42 
 

Majandusühisuse kõrval põlenud hoonete asemele ehitati kaks kahekorruselist kõrge katuse ja 

väljaehitatud katusekorrusega hilisjuugendlikku kivimaja - kauplus-elamu Tõrvas Valga tn 4 (23305) 

ning kauplus-elamu Tõrvas Tartu tn 2 (23299). Kaks hoonet moodustavad ühtse kompleksi. Hoonete 

rahutute fassaadide keskteljel paiknevad kolmnurkfrontooniga ukseavad. Fassaadide keskseks 

elemendiks on teise korruse tasandil paiknevad ärklid, mis peegelduvad mõlema hoone fassaadil. 

Sissepääs hoovi paikneb kangialuses hoonete nurgal.43 Kultuurimälestiste riikliku registri andmetel on 

hooned ehitatud 1910. aastatel, kuid H. Rossi raamatu andmetel põlesid varem samal kohal asunud 

hooned alles 1924. a, mistõttu tõenäoliselt on hooned rajatud 1920. aastate lõpus. 

 

                                                             

39 Ross, H. (koost.). 2009. Helme-Tõrva ajaloost. 

40 http://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=23303 

41 Ross, H. (koost.). 2009. Helme-Tõrva ajaloost. 

42 ERM Fk 2966:524 

43 http://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=23299;     

    http://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=23305 
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Foto 31. Valga tänav 1932. a.44 Keskel põlenud majade asemele ehitatud kolmekorruselised kauplus-elamud 

(Valga tn 2 ja Tartu tn 2). 
Foto 32. Tartu tänava algus 1939. a.45 Vasakul apteek-elamu Tartu tn 4 ning paremal kauplus-elamu Tartu tn 6. 

 

  
Foto 33. Vaade kõrtsi vastas Valga tn ääres asunud hoonetele 2015. a. Vasakul Helme Majandusühisuse maja, 

selle kõrval kauplus-elamud Valga tn 4 ja Tartu tn 2, keskel Tõrva haigla (roosa maja) ning paremal kõrtsi nurk. 

Pilt Karl Hansson 2015. 

Foto 34. Tartu tänava algus 2015 a. Vasakul apteek-elamu Tartu tn 4, selle kõrval kauplus-elamu Tartu tn 6 ning 

paremal haigla. Pilt Karl Hansson 2015. 

 

Apteek-elamu Tõrvas Tartu tn 4 (23300) on 1930. aastatel püstitatud traditsionalistlike elementidega 

funktsionalistlik elu- ja ärihoone. Põhimahus kolmekorruseline, fassaadi suhtes risti asetseva 

neljakorruselise kitsama hoonemahuga kivihoone, mille tänavaäärset funktsionalistliku 

kompositsiooniga fassaadi ilmestavad art decost inspireeritud traditsionalistlikud elemendid, nagu 

alumise korruse äriruumide akende vahedest kujundatud poolsambad ja neljakorruselises 

hoonemahus paikneva sissepääsu ja akende stiliseeritud astmikportaali meenutav geomeetriline 

raamistus. Algselt on hoone olnud korruse võrra madalam. Korruse lisamisel on üle võetud hoone 

arhitektuurikeel, mistõttu sulandub juurdeehitus orgaaniliselt algsesse hoonemahtu ning moodustab 

viimasega ühtse terviku. Tänavaäärse fassaadi vasakpoolses osas on korruste vahed markeeritud 

fassaadikujunduses domineerivate horisontaalsete karniisidega.46 

Kauplus-elamu Tõrvas Tartu tn 6 (23301) on samuti 1930. aastatel väikelinna keskusesse püstitatud 

traditsionalistlike elementidega funktsionalistlik elu- ja ärihoone. Kolmekorruseline krohvimata 

kollasest tellisest 1930. aastate esindustraditsionalismile omaste fassaadidetailide ja funktsionalistliku 

                                                             

44 ERM Fk 2966:528 

45 ERM Fk 2966:529 

46 http://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=23300 
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kompositsiooniga hoone tänavafassaadile annab sümmeetrilise ilme akende ja nelinurksete orvadega 

astmelise frontoonina kujundatud katusejoon. Fassaadil domineerivad teise- ja kolmanda korruse 

korterite rõhtsad kolmikaknad. Hoone teise- ja kolmanda korruse korteritesse viiva trepikoja aknad 

asetsevad sissepääsu kohal ühtse püstise plokina hoone paremas servas. Hoone esimese korruse 

kaupluseruumidel on suured vitriinaknad. Nii hoone avatäidete paigutus kui jaotus on iseloomulik 

funktsionalistlikule arhitektuurile.47 

Haigla Tõrvas Tartu tn 1 (23298) on 1930. aastatel püstitatud esinduslik ärihoone, taastatud pärast 

sõda stalinistlikus võtmes rajooni täitevkomitee hooneks. Säilinud on mitmeid stalinistlikke detaile. 

Kolmekorruseline krohvitud kivihoone valmis oma esialgsel kujul 1939. aastal. Algsest 

esindustraditsionalistlike detailidega funktsionalistlikust hoonest on säilinud osaliselt ümberehitatuna 

vaid kivimüürid. Hoone taastati pärast sõda stalinistlikus võtmes. Hoone tänavapoolne fassaad on 

kaetud kahes toonis terrasiitkrohviga. 1939. aasta fassaadilahendusest on säilinud teise ja kolmanda 

korruse akende paigutus ning korruseid läbivad liseenid. Tänavatasandil on algsete vitriinakendega 

äriruumide asemel korrapäraste aknaavade ja fassaadi keskmes paikneva peauksega rusteeritud 

esimene korrus ning esimese- ja teise korruse vaheline karniis. Hoone kõrvalfassaadidel on kasutatud 

tavalist tsementkrohvi. Hoone otsaseinu kaunistavad rõdud. Funktsionalistlik lamekatus asendati 

taastamistööde käigus stalinismile omase kõrge kelpkatusega.48 

  
Foto 35. Haiglahoone Tartu tn 1 Tartu tn poolne fassaad 1999. a.49 
Foto 36. Haiglahoone tagafassaad ning Valga ja Tartu tänava nurgal asuv skväär purskkaevuga 2015. a. Pilt Karl 

Hansson 2015. 

 

Tõrva kino (23306) on 1950. aastatel tüüpprojekti järgi ehitatud ühekorruseline stalinistlik kinohoone, 

mille kehand on ehitatud punastest savitellistest ja kaetud lubikrohviga. Esifassaadi dominandiks on 

kaaravaga kolmnurkfrontoon, mida toetavad neli massiivset sammast. Peasissepääs paikneb 

esifassaadi keskel, väljapääsud kahel pool maja külgedel. Fassaadikujunduse läbivaks motiiviks on 

kõrged kaaravadega aknaavad. Säilitamaks kino välisilmes sümmeetrilist aknaavade rütmi on kinosaali 

ja teiste funktsioonilt pimedate ruumide juures kasutatud petikaknaid. Nii ukse- kui aknaavad on 

krohviraamistusega. Katust on algselt katnud sile eterniit. Vihmaveesüsteem ning 

ventilatsioonikorstnad on valmistatud terasplekist. Tagaküljel paikneb eraldi sissepääs abiruumidesse. 

                                                             

47 http://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=23301 

48 http://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=23298 

49 J. Vali 16.06.1999 
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Foto 37. Tõrva kino Valga tänava poolne fassaad 2015. a. Pilt Karl Hansson 2015. 

Foto 38. Kevade tn 1 algsel kujul u 1920. a.50 

 

Lisaks kultuurimälestiseks tunnistatud hoonetele tuleb planeeringualal väärtuslikuks pidada ka Tõrva 

raekoda Kevade tn 1. Hoone kasutusfunktsioon ning välisilme on aja jooksul oluliselt muutunud. Algse 

hoone ehitas vesiveski omanik 1875. a suvilaks. See oli ühe- ja kahekorrusliste hoonemahtudega 

liigendatud viilkatusega ristpalkhoone. 1908. a hakati hoonet kasutama Tõrva algkooli, nn Lintsi kooli 

majana. 1936-37. a ehitati hoone ümber raekojaks. Nõukogude perioodil on hoone saanud sobimatu 

silikaattellisvoodri. Hoone fassaadid vääriksid restaureerimist, sobimatu fassaadimaterjali 

eemaldamist. Kuna hoone ei ole muinsuskaitse all, siis on nimetatud tegevus soovituslik. 

  
Foto 39. Kevade tn 1 raekojaks ümberehitatuna 1939. a.51 

Foto 40. Kevade tn 1 raekoda 2015. a. Pilt Karl Hansson 2015. 

 

Raekoja hoonest lõuna pool Veskijärve nõlval asuval linnapargi alal asub ajaloomälestis Vabadussõjas 

ja II maailmasõjas hukkunute ühishaud ning sellele püstitatud monument koos ruudukujulise 

regulaarse väljakuga. 

                                                             

50 Kabrits, E. (koost.). 2006. Tõrva vanadel fotodel. 

51 EAA 2111.1.15459.1 
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Fotod 41 ja 42. Ajaloomälestis Vabadussõjas ja II maailmasõjas hukkunute ühishaud, sellele püstitatud 

monument koos ruudukujulise regulaarse väljakuga. Pilt Karl Hansson 2015. 
  

2.3. Vaated 

Planeeringuala ja selle kontaktvööndi muinsuskaitsealused hooned asuvad kõik tänava perimeetril 

ning on seetõttu tänavatelt hästi vaadeldavad. Keskväljakul on oluline säilitada väljakule sisenemise 

nurkadest – Tartu ja Valga tänava ristmikult; Veski ja Viljandi tänava ristmikult; Veski ja Aia tänava 

ristmikult; Aia ja Kevade tänava ristmikult – avanevad kaugvaated üle keskväljaku kaitsealuste 

hooneteni. Võimalusel avada vaatesuund kõrtsi ning raekoja vahel. Veskijärve ümbruses on olulised 

vaatesuunad vesiveski ning raekoja hoone vahel, samuti pargialalt Vabadussõjas ja II maailmasõjas 

hukkunute ühishaua piirkonnast vesiveskile ning järvele ning Veski tänavalt üle järve raekojale. 

Olulised vaatesuunad on esitatud lisas 3.
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3. MUINSUSKAITSE ERITINGIMUSED 

3.1. Hinnang detailplaneeringuga kavandatavale 

Detailplaneeringu eskiisjoonis on esitatud eritingimuste lisades. 

Detailplaneeringu lahendus põhineb Eesti Vabariik 100 arhitektuuriprogrammi „Hea avalik ruum“ 

raames läbi viidud arhitektuurikonkursi võidutööl „Mulgi kuurort“. Konkursitööga pakuti välja Tõrva 

keskväljaku, Nooruse pargi ja Tõrva veskijärve puhkeala terviklik kujunduslahendus. 

Uushoonestusest on Tõrva keskväljakul vajadus leida asukoht liinibusside peatuse ning ootepaviljoni 

jaoks. Paviljon tuleb väljakule paigutada selliselt, et see ei sulgeks olulisemaid vaatesuundi. 

Bussipaviljoni mõõtmed ning arhitektuurne lahendus peavad olema tagasihoidlikud ning mitte 

domineerima väljakut ümbritsevate kaitsealuste hoonete üle. Veskijärvele kujundatud saartele 

nähakse ette paadilaenutuse- ja kohvikupaviljoni ning pulmapaviljoni ehitamine, mis on antud 

asukohta ning suvituslinna sobivad objektid. 

Keskväljaku plaanilahendust soovitakse muuta selliselt, et väljaku kõvakattega ala pikeneks Kevade 

tänava poolses osas kuni raekoja hooneni, hõlmates osa praegusest pargialast. Pargiala omakorda 

pikeneks Veski tänava poolses osas kuni Veski tn 2 hooneni. Selline plaanilahendus sobitub 20. saj 

alguse algse turuplatsi alaga, mis ulatus samuti välja venitatud kolmnurkse alana kõrtsist raekoja 

hooneni. Veski tn 2 ja 4 hooviala ulatusid kaugemale keskväljaku alale, mida kavandatav haljasala 

sobivalt markeerib.  

 
Skeem 12. Väljavõte Eesti Vabariik 100 arhitektuurikonkursi võidutööst „Mulgi kuurort“ 52 

                                                             

52 Tõrva keskväljaku ja linnaruumi arhitektuurivõistluse võidutöö “Mulgi kuurort”. Autorid: M. Rass, O. Alver, 
A. Järving ja I. Klammer. 



1563ET1 Muinsuskaitse eritingimused Tõrva linna keskväljaku ja lähiala detailplaneeringu ning 
Veskijärve puhkeala detailplaneeringu koostamiseks 

 

32 Artes Terrae 

 

 

Praegune kaootiline sõidukite parkimisala keskväljakul on kavandatud kõrtsi esiselt alalt likvideerida 

ning jätta see jalakäijate tsooniks. Valdav osa parkimisalast on kavandatud viia Valga tn 3 krundist ida 

pool asuvale hoonestamata alale. Väiksemal määral parkimist ning busside peatumiskohad on 

kavandatud ka Aia tänavast lõuna poole praegusele Nooruse pargi alale, Kevade tn 2 kinnistule ning 

kahel pool piki Kevade tänavat väljaku idaküljel. Kavandatud tegevus on sobiv, kuna sõidukite ligipääsu 

piiramine keskväljakule parandab kõrtsi, Veski tn 2, Veski tn 4 ja Veski tn 6 hoonete vaadeldavust. Valga 

tn 3 idaküljele jääva parkimisala osas võib kaaluda ka sõjas hävinud hoonestusmahtude taastamist. 

Valga ning Tartu tänava nurgal kavandatakse rekonstrueerida praegune skväär ning rajada sinna linna 

sümboliseeriv „tõrva-tilga“ purskkaev. Kavandatav tegevus ei oma negatiivset mõju kaitsealustele 

objektidele. Kaaluda võib ka sõjas hävinud hoonestusmahtude taastamist. 

Ajaloomälestis Vabadussõjas ja II maailmasõjas hukkunute ühishaud on kavandatud säilitada 

praeguses asukohas. 

3.2. Muinsuskaitse eritingimused 

3.2.1. Üldtingimused 

1. Detailplaneering tuleb kooskõlastada Muinsuskaitseametiga. 

2. Ehitus-, maaparandus- ja teetöid ning mälestist ohustada võivaid muid töid tehakse 

Muinsuskaitseameti loal tingimustel, mis tagavad mälestise säilimise. 

3. Kinnismälestiste kaitsevööndis kavandatavateks ehitustöödeks, sh ka haljastustöödeks, tuleb 

koostada vastavasisuline projekt. 

4. Projekteerija peab vastavalt Muinsuskaitseseaduse §36-le omama muinsuskaitse tegevusluba 

tegevusalal kultuurimälestiste restaureerimise projektide koostamiseks. 

5. Detailplaneeringuga ning projektidega tuleb tagada ajalooliste kaitsealuste hoonete ning objektide 

säilimine ning kaitse. 

3.2.2. Hooned 

1. Planeeringualal olemasolevad muinsuskaitsealused hooned – Tõrva kõrts (ehitismälestise reg nr 

23302), kauplus-elamu Tõrvas Valga tn 3 (23304), elamu Tõrvas Veski tn 2 (23308), elamu Tõrvas 

Veski tn 4 (23310), trafoalajaam Tõrvas Veski tn 6 (23312) – tuleb säilitada ning vajadusel 

restaureerida võimalikult algupärasena. 

2. Eelnevas punktis nimetatud hoonete restaureerimiseks tuleb koostada vastavasisulised 

muinsuskaitse eritingimused ning projekt, mis tuleb kooskõlastada Muinsuskaitseametiga. Veski 

tn 4 arvestada olemasolevate 2015. a koostatud muinsuskaitse eritingimustega ja projektiga. 

3. Soovitav on likvideerida keskväljakule sobimatud hooned Aia tn 1a (kalapood) ning Veski tn 6a 

(alajaam). 

4. Uushoonestuse rajamine on võimalik Aia ja Kevade tänava nurgal (Kevade tn 4 kinnistu), Valga ja 

Tartu tänava nurgal (Kesklinna haljasala kinnistu) ning Valga maantee ääres (Valga tn 5 ja Valga tn 

7 kinnistu). Võimalikud uushoonestuse alad on esitatud lisas 3. 
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5. Uushoonestuse arhitektuurne lahendus peab olema kaasaegne ja kvaliteetne ning mitte 

domineerima olemasolevate kaitsealuste hoonete üle. 

6. Uushoonestuse kõrgus ei tohi ületada kõrvalasuvate kaitsealuste hoonete kõrgust. Hoonemahtude 

kavandamisel lähtuda ajaloolistest 20. saj alguse plaanidest (vt skeemid 7 ja 9) ning fotodest (vt 

fotod 2, 3, 21, 22, 23, 25, 29 ja 31). 

7. Keskväljakule võib rajada bussiootepaviljoni koos vajalike teenindusruumidega. See peab olema 

võimalikult madal ja läbipaistev ning võimalikult vähe varjama keskväljakut ümbritseva hoonestuse 

vaadeldavust ja kaugvaateid. Bussiootepaviljoni arhitektuurne lahendus peab olema kaasaegne 

ning kvaliteetne. 

8. Kinnismälestiste kaitsevööndis uute hoonete ja paviljonide rajamiseks tuleb koostada 

vastavasisulised muinsuskaitse eritingimused ning projekt, mis tuleb kooskõlastada 

Muinsuskaitseametiga. 

3.2.3. Teed ja platsid 

1. Soovitav on keskväljaku kuju ümber planeerida lähtudes säilinud ajaloolistest 20. saj alguse 

plaanidest (vt skeemid 7 ja 9) ja fotodest (vt fotod 2, 3 ja 25) pikendades väljakut lõuna suunas 

kuni raekojani ning lisades haljastust väljaku Veski tänava poolses osas. 

2. Likvideerida sõidukite parkimisala kõrtsihoone lõunaküljelt ning planeerida kavandatava 

bussipaviljoni ning kõrtsi vaheline ala jalakäijate tsooniks. 

3. Kesklinna parkimine lahendada peaasjalikult Valga tn 5 ja Valga tn 7 kinnistul ning Kevade tn 2 

kinnistul. 

4. Sõiduautode (vajadusel) ning liinibusside parkimine keskväljakul lahendada kavandatavast 

bussipaviljonist lõuna pool ning piki Kevade tänavat väljaku idaküljel. 

5. Keskväljaku kattena kasutada graniitkivi ja betoonkivi. 

6. Veski tänava ja Valga tänava ning Kevade tänava raekojast lõuna poole jäävas osas võib teekattena 

kasutada ka asfaltkatet. 

7. Pargiteede kattena kasutada vett läbilaskvat katendit, millest kõige sobilikumad on vähese 

savisisaldusega peenefraktsiooniline purustatud kruus (soovituslik segu nr 5) või graniitsõelmed. 

Erosiooniohtlikes kohtades (Õhne jõe ja Veskijärve nõlvadel) võib kasutada ka betoonkivi, 

graniitkivi ning laudiskatet. 

8. Ajaloomälestis Vabadussõjas ja II maailmasõjas hukkunute ühishaud säilitada praeguses asukohas. 

Mälestussammast ümbritsevat väljakut on lubatud projekteerimisel ümber kujundada. 

3.2.4. Inventar ja tehnorajatised 

1. Detailplaneeringuga sätestada, et edasisel projekteerimisel tuleb lahendada inventari 

paigaldamise (pingid, valgustid, trepid, tugimüürid, platvormid, mängu- ja spordivahendid jms) 

vajadus. 

2. Veskijärve saartele ning pargialadele võib rajada paviljone. 

3. Rajatav inventar ei tohi takistada ega häirida muinsuskaitsealuste hoonete vaadeldavust. 

4. Projekteeritava inventari kujundamisel on soovitav lähtuda Eesti Vabariik 100 arhitektuurikonkursi 

võidutööst „Mulgi kuurort“. 
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5. Projekteeritavad tehnovõrguliinid näha ette maa-alustena. 

3.2.5. Haljastus 

1. Planeeringuala looduskaitsealuses osas on raied lubatud vaid dendroloogilise hinnangu alusel ning 

kooskõlastatult Keskkonnaametiga. Detailplaneeringus sätestada, et projekteerimise staadiumis 

tuleb vajadusel läbi viia vastavad dendroloogilised uuringud. 

2. Veski tänava ääres ning Kevade tänava ääres tuleb säilitada olemasolevad alleed. Alleedes võib 

välja langenud puid asendada uute puudega. Detailplaneeringus sätestada, et projekteerimise 

staadiumis tuleb vajadusel määrata alleede täiendamine uusistutustega. 

3. Uushaljastuse rajamine on lubatud projekti alusel. 

4. Uute teede rajamisel ning olemasolevate teede rekonstrueerimisel tuleb tagada säilitatavate 

puude kaitse arvestades järgnevate tingimustega: 

• puude juurte piirkonnas mitte teostada mullatöid sügavamalt kui 30 cm; 

• puude juurekaela mitte katta pinnasega sügavamalt kui 5 cm (olemasolevast maapinnast 

arvestades); 

• mitte lõigata läbi säilitatavate puude ankurjuuri; kui on vajadus teha pinnase teisaldamist 

puude juurte piirkonnas, teha juurte ümbruse kaevetööd käsitsi; tee rajamisel puu tüvede 

läheduses kasutada ankurjuurte ümber killustikuga tugevdatud kasvupinnast; 

• tööde ajaks tuleb puude tüved kaitsta mehaaniliste vigastuste eest.
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4. LISAD 

4.1. Tõrva linnavolikogu 19. mai 2015 otsus nr 12 „Tõrva linna keskväljaku ja 

lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kehtestamine“ 

4.2. Tõrva linnavolikogu 19. mai 2015 otsus nr 13 „Veskijärve puhkeala 

detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kehtestamine“ 

4.3. Vaatesuunad ja hoonestuskontseptsioon 


